
[KONTAKT] Mikkelberg - Center for 
nordisk kunst og cricket inviterer til 
åbning af Mikkelbergs sommerudstil-
ling med keramikeren og maleren 
Niels Reumert i morgen, fredag den 3. 
juli kl. 17.
Åbningstalen holdes af kunstnerkolle-
gaen Nils Vollertsen.
Kunstneren er til stede.
Stormtown Jazzcompany underholder, 
og der serveres et lille traktement.
Udstillingen kan ses frem til 20. sep-
tember.
Niels Reumert er maler og grafiker, 
uddannet på Kunstakademiet 1969 
-74.
Hans malerier og keramik er farve-
stærke, idet han i et tilsyneladende 
enkelt tegnsprog belyser forskellige 
hændelser i ethvert menneskes liv - liv, 

død og børneopdragelse.
Tidligere udstillinger: bl.a. Banegår-
den Aabenraa, Gallerie Nexus i Uge, 
Trapholt Kolding, Violet Sol, Gallerie 
Moderne Silkeborg, og Nordjyllands 
Kunstmuseum.
Mikkelberg i Hatsted - Slesvigs historie, 
jazz, kunst og cricket/ folkeligt møde-
sted -holder åbent tirsdage-torsdage 
kl.10-13, fredage kl. 11-17, lørdage-
søndage kl. 13-17 samt efter aftale.
0(049) 4846 6604, info@mikkelberg.
de, www.mikkelberg.de .
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soMMer PÅ MikkeLBerg

5 sAngere og 1 CoMPUter

LeDer

25 JAHre MinDerHeitensCHUtZ

Sommerfest
[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg sæsonslutter 
med en sommerfest.

Tine Bruhn
[KONTAKT] Tine Bruhn Trio giver koncert på Flens-
borg bibliotek.

Farvel
[KONTAKT] Der blev sagt farvel til SSFs kulturkonsu-
lent Boris Erben.

Antologi
[KONTAKT] Der er rift om den nye Sydslesvig-anto-
logi, men der er nogle stykker til salg endnu.

[KONTAKT] Med udnævnelsen 
af en regering, der udelukkende 
består af Venstre-folk, har den ny 
statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen mod på en mindretalsrege-
ring, der er nødt til at forhandle 
sig til et parlamentarisk flertal fra 
sag til sag.
SSF - for den sags skyld hele det 
danske mindretal - har traditio-
nen tro et godt forhold til - og 
samarbejde med - den danske 
regering, uanset dens sammen-
sætning.
Derfor skal der også fra os syd 
for den dansk-tyske grænse lyde 
et tillykke til regeringen og dens 
ministre.
Gennem udnævnelsen af hele 
fem sønderjyder til ministre har 
Lars Løkke Rasmussen - måske 
utilsigtet - også perspektiveret 
det dansk-tyske grænseland.
Med Ellen Trane Nørby som mi-
nister for børn, undervisning og 
ligestilling, får det danske min-
dretal en minister, der kender til 
forholdene i Sydslesvig.
Mindretallets gode ven både som 

tidligere minister og Folketings-
præsidiets 1. næstformand, Ber-
tel Haarder, sønderjyden med 
stort S, er udnævnt til kultur- og 
kirkeminister.
Miljø- og fødevareminister Eva 
Kjer Hansen er en mindst lige så 
god mindretals- og grænselands-
kending som Hans Christian 
Schmidt, der er (gen)udnævnt til 
transport- og bygningsminister.
Og last but not least er Carl 
Holst, fhv. formand for Region 
Syddanmark, og lige valgt ind i 
Folketinget, udnævnt til forsvars-
minister og minister for nordisk 
samarbejde.
Fem af 17 ministre med rod i det 
sønderjyske.
Det er ikke så ringe endda...

Spændende bliver det også i 
dag, når Pia Kjærsgaard fra DF 
og sandsynligvis Helle Thorning-
Schmidt fra S stiller op som 
kandidater til formandsposten for 
Folketinget.

SYDSLESVIGSK FORENING

Ikke så ringe 
endda...

[KONTAKT] Für Ministerpräsident 
Torsten Albig ist Minderheitenpolitik 
heute moderner denn je. „Schleswig-
Holstein ist das erste Land in Deutsch-
land mit einer eigenständigen Spra-
chenpolitik für die Regional- und Min-
derheitensprachen“, sagte er am 29. 
Juni in Kiel. Zum 25-jährigen Bestehen 
des Minderheitenschutzes in der Lan-
desverfassung hatte der Regierungs-
chef zu einem Empfang eingeladen.
Eine Verfassungsänderung habe in 
Schleswig-Holstein vor 25 Jahren den 
Weg frei gemacht für eine Minderhei-
tenpolitik, die heute in vielen Teilen 
Europas als vorbildlich gesehen werde. 
„1990 wurden die dänische Minder-
heit und die friesische Volksgruppe in 
unsere Landesverfassung aufgenom-

men. Seitdem schützt das Land nicht 
nur die Bekenntnisfreiheit. Der dama-
lige Artikel 5 - heute Artikel 6 - garan-
tiert den Minderheiten auch Schutz 
und Förderung“, sagte Albig.
2012 habe Schleswig-Holstein als 
erstes Land in Deutschland auch die 
Minderheit der deutschen Sinti und 
Roma unter den Schutz der Landes-
verfassung gestellt.
Heute sehe der Handlungsplan Spra-
chenpolitik vor, dass die Minderhei-
tensprachen Dänisch, Friesisch und 
Romanes sowie die Regionalsprache 
Niederdeutsch stärker geschützt und 
gefördert werden. „Sie sind Teil unse-
rer kulturellen Identität“, so der Minis-
terpräsident. Wichtig dabei sei, dass 
dieser Weg nicht nur zusammen mit 

den Minderheiten gegangen werde.
Die Landesregierung setze auch auf 
eine breite Unterstützung im Landtag. 
Albig: „Gute Minderheitenpolitik ist 
nur möglich, wenn Mehrheit und Min-
derheiten sie gemeinsam und partner-
schaftlich gestalten.“
Beim Empfang sprach auch Johann 
Häggman zum Thema ”Der nächste 
Schritt - Sprachenpolitik als Minder-
heitenschutz”. Häggman gehört der 
schwedischen Minderheit in Finnland 
an und hat lange Jahre bei der Euro-
päischen Union in Brüssel in verschie-
denen Projekten für Mehrsprachigkeit 
und Sprachenpolitik gearbeitet.

stk

Sprachen Teil der kulturellen Identität

Niels Reumert udstiller

Niels Reumert er til stede ved åbnin-
gen i morgen, fredag, på Mikkelberg i 
Hatsted.

[KONTAKT] Hamrende velproduce-
ret pop og intense liveopgør mellem 
stemmen og computeren: Postyr Pro-
ject giver koncert lørdag den 4. juli kl. 
20 på Slesvighus i Slesvig, inviteret af 
SSF.
Billetter i forsalg: 12 euro, medlemmer 
8 euro, hue- og eksamenspris 0 euro, 
50 % rabat til elever, unge under ud-

dannelse, handicappede og kontant-
hjælpsmodtagere.

HIDTIL USET
Der er ikke langt fra en poppet udgave 
af Efterklang eller Arcade Fire udsat for 
nordisk sangskrivning til aarhusianske 
Postyr Project. At det hele så foregår 
med fem stemmer styret af en com-

puter, gør Postyr Projects liveoptræ-
dener til noget hidtil uset i det danske 
poplandskab. Du vil opleve et opgør 
med, hvordan popmusik bliver skabt 
på scenen, og du vil gå fra bandets 
koncerter med mindst ét omkvæd so-
lidt plantet i din øregang.
Efter omfattende turneer i 2013 med 
koncerter i blandt andet USA, Asien, 
England og Tyskland, er tiden kommet 
til de danske festivaler, det danske fe-
stivalpublikum og Sydslesvig.
Solid airplay i tysk radio med num-
meret ”My Future Self” har skabt stor 
interesse for den mere poppede del 
af Postyr Projects musik. Dette har 
ført til fuld fokus på at skabe lyd og 
liveoptrædener, som er rettet mod et 
bredere publikum. Medlemmernes 
ekstremt høje musikalske niveau sikrer 
nogle usvigeligt sikre optrædener, og 
gruppens lettilgængelige sange står 
ud som sande ørehængere, der ligeså 
godt kunne være kommet ud af en 
klassisk bandkonstellation.
Postyr Project består af
Kristoffer Fynbo Thorning (sang, bas, 
laptop), Tine Fris (sang), Line Groth 
(sang), Andreas Bech (sang) og Anders 
Hornshøj Laugesen (sang)
www.postyrproject.com

Postyr Project indtager Slesvighus

Postyr Project på Slesvighus på lørdag - 
gratis adgang for 2015-studenter.
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3.
SSF-distrikt Dannevirke: Sommerfest med Art Petit ved Dannevirkegården kl. 18

4.
SSW: Sommermøde på Christianslyst kl. 10-17
SdU: Beachhåndboldstævne 2015 i Wassersleben AFLYST
SdU: Udefodbold turnering 2015 for lilleput drenge, drenge og herre junior på Jes Kruse-
Skolen, Egernførde
Helligåndskirken Flensborg: Middagskoncert med Stephan Krueger kl. 12
SSF Husum og Ejdersted amter: Familieudflugt til Hjemsted Oldtidspark fra Tønning kl. 8
SSF-distrikt Arnæs: Alle danske foreninger deltager i byfesten
SSF Gottorp Amt: Koncert med Postyr-Projekt og Tine Fries på Slesvighus kl. 20
SSF-distrikt Skovby: Besøg på bondegård kl. 16

5.
SdU: Udefodbold turnering 2015 for mikropuslinge, puslinge og miniput drenge på SIF-
pladsen, Slesvig
Flensborg SSF-distrikt Nord: Morgenmad i Spætteklubben kl. 9.30
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Sommerudflugt til Christiansfeld fra Taruphus kl. 19
SSF-distrikt Vanderup/Jørl: Tur til Jels Vikingespil fra p-pladsen ved købmanden kl. 14

7.
Dansk Husflidskreds Sydslesvig: Klubaften på Oksevejens Skole, Flensborg kl. 19-21.30

8.
Flensborg SSF-distrikt Tarup: Bogbus og café ved Taruphus kl. 16
SSF-distrikt Isted/Jydbæk: Husflid i forsamlingshuset kl. 19
SSF-distrikt Ravnkær: Strikkecafe i forsamlingshuset kl. 15.30

9.
Harreslev Kvindeforening: Petanque ved skolen kl. 18
SSF-distrikt Damholm: Hobbyklub i forsamlingshuset kl. 15

  Ugen 
der kommer

Styrk vores mindretal -  
skaf et nyt SSF-medlem!
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ÅrSmØde-TomBoLAen

AkTIVITeTSHUSeT

ÅrSmØde-FLAgeT

ÅrSmØde-eVALUerIng
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HeLLIgÅndSkIrkens kor

FLenSBorgHUS

[KONTAKT] SSFs/ SdUs copy og lay-
out på Flensborghus er lukket fra den 

16.7. til den 29.7. 

Afdeling lukket

[KONTAKT] Mandag den 6. juli kl. 20 
giver Helligånskirkens Kor en sommer-
koncert i Helligåndskirken i Flensborg.
Under leddelse af organist Stephan 
Krueger synger koret ”Missa brevis” af 
Antonio Lotti, tre latinske motetter af 

Moritz Brosig og nogle sommersange 
af Carl Nielsen.
Desuden omfatter programmet or-
gelstykker af Nicolaus Bruhns, Moritz 
Brosig og Carl Nielsen.
Entre 5 euro.

Sommerkoncert

[KONTAKT] SSFs årsmødeudvalg med 
formand Gitte Hougaard-Werner i 
spidsen indbyder alle, der på nogen 
måde har med de danske årsmøder i 
Sydslesvig at gøre, til evalueringsmøde 
torsdag den 16. juli kl. 19 på Slesvig-
hus i Slesvig.
Efter velkomsten fortæller Lars Niel-
sen, formand for SSF Jørgen/Mørvig 
og medlem for årsmødeudvalget, om 
årsmøderne.

Siden bliver der et tilbageblik på de 
forskellige Arsmøde-arrangementer, et 
dagsordenspunkt ”Fra udvalgets side” 
- og ordet frit.
Men også ”årsmøderne 2016 - hvad 
skal vi?”, hvor tanker, ideer og tilskyn-
delser kan luftes, står på dagsordenen.
Der serveres håndmadder.
Tilmelding til Katrin Koch, katrin@
syfo.de hhv. tlf. 0461-14408-117 se-
nest 9. juli.

Alle velkomne

[KONTAKT] Allerede mandag sent 
eftermiddag - dagen efter årsmøderne 
i Flensborg den 21. juni - blev det 
Dannebrog fundet, som man havde 
sendt afsted fra årsmøde-friluftsmødet 
i Flensborg.
Vinden havde ført flaget over Lillebælt 
og ligesom sidste år tilbagelagde Dan-
nebrog igen godt 100 kilometer. I år 

landede flaget ved Lundeborg Strand 
mellem Nyborg og Svendborg, altså 
lige før Langeland og Storebælt.
Sidste år var Dannebrog kun undervejs 
i 2 1/2 time, før det landede i Marslev 
nær Odense.
Familien, der fandt flaget, får tilsendt 
en boggave.

vmp

Dannebrog fundet

[KONTAKT] Aktivitetshuset i Flensborg 
holder sommerfest på fredag den 17. 
juli kl. 16 og inviterer alle brugere, 
venner og andet godtfolk til at være 
med til en hyggelig afslutning med sol, 
sommer og grillmad.
P.g.a. indkøb bedes om tilmelding på 
0461 150140.

Sommerfest

[KONTAKT] På årsmøde-friluftsmødet 
i Flensborg havde mange foreninger og 
institutioner sørget for, at der var godt 
med aktiviteter til børnene.
Aktiviteterne dannede grundlaget for 
den afsluttende tombola med fine 
præmier.
Javis Gutow fra Harreslev Børnehave 
vandt løbehjulet og Lene Petersen 
fra Jaruplund Skole cruiseboardet. 
Et gavekort til en værdi af 750 kr. til 
Universe Parken på Als gik til Lukas 

Lähn, Jaruplund Skole, Kaya Weelp, 
Jørgensby-Skolen, Mailin Christiansen, 
Cornelius Hansen-Skolen, Henrik Da-
vids, Hanved Skole og Hanna Bähr, 
Harreslev Skole. 
Grænseforeningens to sponsorerede 
1864-spil vandt Svea Louisa Mai fra 
Jørgensby-Skolen og Liva Lønne Han-
sen fra Gustav Johannsen-Skolen. 
Smilla Weinschenk, Hanved Børneha-
ve, og Mikkel Messerschmidt, Engelsby 
Børnehave, vandt Duplo, mens der var 

en stor pakke Lego til Emilia Loren-
zen fra Engelsby Børnehave og Emma 
Andresen, Harreslev Skole. Playmajs 
vandt Hanna Schachtelwitz fra Fjord-
vejens Børnehave og Mette Lauer fra 
Engelsby Børnehave. Elias Andersen, 
Flensborg, vandt en pakke Robofish. 
SSF siger tak til Duborg Toys og Uni-
verse for en god handel.
SSFs tak går også til alle de mange 
aktive i boderne og til alle, der deltog i 
årsmødet og i tombolaen.

De heldige vindere

[KONTAKT] Konfirmation i Store Vi den 
17. maj: f.v. Anne Reimer, Johanna 
Schwarz, Joelle Schrödl, Marius Gep-
pert, Joshua Köpnick, Jon Bang og Finn 
Hansen; pastor Finn Rønnow. (Fotos: 
privat)

[KONTAKT] Konfirmation i Medelby 
den 7. juni: f.v. Jonas Sönnichsen, Tjalf 
Behnert, Jasper Bartelsen og Inka Schli-
chting; pastor Finn Rønnow.

[KONTAKT] Konfirmation Nr. Haksted 
den 14. maj: f.v. Nick Görrisen, Janos 
Bjerringgaard, Isabelle Drehmel, Laura 
Zeh og Jonas Wolz; pastor Finn Røn-
now.



AFSKEDSBESØG

TINE BRUHN TRIO

HELLIGÅNDSKIRKEN

KORTFILMFESTIVAL I FLENSBORG
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SSW INDBYDER

[KONTAKT] Zum 25-jährigen Beste-
hen des Minderheitenschutzes in der 
schleswig-holsteinischen Landesverfas-
sung erklärt der Vorsitzende des SSW 
im Landtag, Lars Harms:
”Mit der Aufnahme einer Schutz- und 
Förderungsklausel zugunsten der däni-
schen Minderheit und der friesischen 
Volksgruppe in die Landesverfassung 
hat Schleswig-Holstein vor 25 Jahren 
Geschichte geschrieben. Und viel 
mehr als das: Hier wurde der Grund-
stein für ein politisches Verständnis 
gelegt, das, von unrühmlichen Aus-
nahmen abgesehen, zunehmend zu 
einer Gleichstellung der Minderheiten 
mit der Mehrheitsbevölkerung in 
weiten Teilen des täglichen Lebens 
geführt hat.
Nicht ohne Stolz stelle ich fest, dass 
der Schutz und die Förderung der 
Minderheiten in Schleswig-Holstein 
insbesondere seit dem Regierungs-
wechsel 2012 enorme Fortschritte ge-
macht hat. So ist es nicht nur erstmals 
der rot-grün-blauen Koalition gelun-

gen, auch die Sinti und Roma unter 
den Schutz der Verfassung zu stellen 
– wir haben die Minderheitenpolitik 
des Landes auch entscheidend weiter-
entwickelt:
Wir haben die Gleichstellung der dä-
nischen Schulen bei den Schüler- und 
Investitionskosten transparent neu 
geregelt und sowohl im Schulgesetz 
als auch in der Landesverfassung ver-
ankert.
Gleiches gilt für den Schutz und die 
Förderung der friesischen Sprache.
Wir haben eine strukturelle und 
nachhaltige Förderung der friesischen 
Kultur- und Spracharbeit aus den Lot-
toeinnahmen des Landes geschaffen 
und in Flensburg eine neue Professur 
für Minderheitenpädagogik und Frie-
sisch eingerichtet und stärken so den 
friesisch-sprachigen Lehrernachwuchs 
im Land.
Wir investieren in Bildungsberater 
für Sinti und Roma für den Übergang 
Schule-Beruf und unterstützen den 
Landesverband der Sinti und Roma 

strukturell bei der Sozialberatung.
Wir haben dafür gesorgt, dass auch 
die Minderheiten bei der Raumord-
nungs- und Entwicklungsplanung an-
gehört und berücksichtigt werden.
Dies sind nur einige wenige Beispiele 
dafür, welch enorme Fortschritte Min-
derheitenpolitik in unserem Land in 
den letzten drei Jahren gemacht hat.
Mit der erstmaligen Ausarbeitung einer 
Sprachenpolitik für Schleswig-Holstein 
hat diese Landesregierung zudem ei-
nen neuen Weg für die Minderheiten-
politik beschritten, der zu noch mehr 
Leben und Erleben von sprachlicher 
und kultureller Vielfalt in Schleswig-
Holstein führen wird.
Kurzum: Das Grundverständnis für 
eine erfolgreiche Minderheitenpolitik 
haben wir gemeinsam vor 25 Jahren in 
der Verfassung zementiert. Seit 2012 
spiegelt sich dieses Grundverständnis 
nicht nur in Sonntagsreden wieder, 
sondern in nahezu jeder politischen 
Maßnahme dieser Landesregierung.”

Enorme Fortschritte
MINDERHEITENPOLITIK IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

[KONTAKT] Komponisten Carl Nielsen 
ville i år være fyldt 150 år. Det fejres i 
hele verden. Han har skrevet kompli-
cerede symfoniske værker, men også 
melodier som i dag er dansk folkeeje. 
Som en hyldest til den danske kompo-
nist har jazzsangeren Tine Bruhn sam-

mensat et program med udgangspunkt 
i hans sommersange.
Tine Bruhn har allieret sig med den 
dansk-sydkoreanske pianist og kompo-
nist Jakob Park og den unge bassist To-
bias Dall. Trioen kommer til Flensborg 
efter at have optrådt på Copenhagen 

Jazz Festival. De tager publikum med 
på en eksotisk rejse til et forjættende 
jazzland, der indeholder noter af bos-
sa nova, low-key soul jazz, udødelige 
evergreens samt funky originals. Og 
det sker tirsdag den 14. juli kl. 19.30 
på Flensborg Bibliotek, Nørregade/ 
Norderstr. 59.
Jakob Park optrådte på biblioteket i 
forbindelse med Spil dansk sidste år. 
Her begejstrede han publikum med 
jazz og poesi.
Tine Bruhn er opvokset i Flensborg 
men flyttede i 1998 til Boston for at 
studere ved Berklee College of Mu-
sic. I 2001 flyttede hun til New York, 
hvor hun er blevet en integreret del af 
jazzmiljøet og har flere anmelderroste 
albumudgivelser bag sig - senest “Ne-
arness” (2013) med pianisten Johnny 
O’Neal. En amerikansk journalist be-
skrev hendes stemme som ”En åben 
pejs, man har lyst til at varme sig foran 
en hel aften”.  
Billetsalg på www.ssf-billetten.de, SSFs 
sekretariater, Aktivitetshuset, Flensborg 
Bibliotek og shz-ticketcenter.
Forsalg: 18 euro, medlemmer: 14 
euro. Ved indgangen: 20 euro, med-
lemmer: 16 euro.
50% rabat til elever.
Arrangør: DCB og SSF.

14. juli på biblioteket

Tine Bruhn Trio 14. juli på Flensborg 
Bibliotek.

[KONTAKT] Det afgående Sydslesvigudvalg var på en to dages besigtigelsestur mandag-tirsdag i Flensborg. Datoen havde 
været fastlagt længe, så udvalget, der er i funktion, indtil Folketinget udpeger et nyt udvalg, besluttede sig for at gennemføre 
turen alligevel, omend som en slags afskedstur for de deltagende medlemmer.
På billedet fra i mandags ses formand Troels Ravn (2.f.v.) samt medlemmerne Lotte Rod (4.f.v.), Pernille Vigsø Bagge (2.f.h.) 
og Kim Andersen (med Molly) sammen med rektor Jørgen Kühl (t.v.), direktør Anders Molt Ipsen (3.f.v.), chefredaktør Jørgen 
Møllekær (3.f.h.) og direktør Torsten Kjärsgaard (t.h.) besøge Flensborg Avis. Martin Henriksen, det eneste udvalgsmedlem, 
der fortsætter som folketingsmedlem, havde meldt afbud til turen. Tirsdag mødtes udvalget bl.a. med SSF i Tønnsenshuset i 
Flensborg Nord. (Foto: Lars Salomonsen)

[KONTAKT] Søndag den 12. juli er der 
åbent hus i landdagen i Kiel.
SSW inviterer medlemmer af det 
danske mindretal til en spændende 
og hyggelig dag med et stort tilbud af 
aktiviteter, udstillinger, info-arrange-
menter, samtaler, mad og drikke.
Der er fælles buskørsel med afgang 
kl. 9 fra Flensborghus i Flensborg, kl. 
9.45 fra slihal-p-pladsen i Slesvig og 
kl. 10.30 fra Medborgerhuset i Egern-
førde.
Kl. 11 modtages gruppen af forman-
den for SSW i landdagen, Lars Harms. 
Selvfølgeligt er Flemming Meyer, 

Jette Waldinger-Thiering og sidst men 
ikke mindst SSWs minister Anke Spo-
orendonk til stede.
Bussen kører hjem igen kl. 16.
Tilmelding: gerhard.jessen@ssw.de 
hhv. tlf. 0461 14408 312. 

SSW Husum arrangerer ligeledes fæl-
leskørsel - med mødetidspunkt kl. 
8.15 på Husum banegård og togafgang 
kl. 8.35. I Kiel benyttes en shuttlebus. 
Returtoget tages kl. 18.03 fra Kiel.
Tilmelding inden 8. juli via peter.kno-
efler@ssw.de .

Åbent hus i landdagen

[KONTAKT] Der er dansk-tysk kort-
filmfestival i Flensborg 18.-22. novem-
ber, og dags dato er der kun afleveret 
13 danske kortfilm.
Derfor efterlyser festvalledelsen flere 
danske kortfilm; ikke ældre end to år 
og under 30 minutters varighed. De 
kan registreres frem til 15. juli.
Der bliver en særskilt konkurrence 

mellem de indsendte danske kortfilm, 
hvor publikum stemmer om den bed-
ste.
Sydslesvigsk Forening udlover en pris 
på 1.000 euro = knap 7.500 kr. til 
vinderfilmen.
Yderligere oplysninger og registrering 
på www.flensburger-kurzfilmtage.de 
hhv. reelport.com

Efterlyser danske film

[KONTAKT] Lørdag, 4. juli starter 
en række af seks middagskoncerter 
med orgelmusik i Helligåndskirken i 
Flensborg. Helligåndskirkens organist 
Stephan Krueger spiller dansk musik 
med værker af bl.a. Otto Malling, 
Niels Wilhelm Gade, Carl Nielsen og 
Peter Møller.
18. juli spiller han musik af bl.a. Diete-
rich Buxtehude, Anton Heiller, Jesper 
Topp over salmen „Rind nu op i Jesu 
navn“.
Værker af bl.a. J.P.E. Hartmann og 
Moritz Brosig står på programmet den 
25. juli.
1. august kan man høre stykker fra 
„Rendsburger Orgeltabulatur“ (1724), 
„Husumer Orgelbuch“(1758), „Gar-
dinger Orgelbuch“ (1803) og af Johan 

Lorentz, Christian Flor og Nicolaus 
Bruhns.
Salmen „Lover den Herre“ står i cen-
trum for koncerten den 5. september. 
Stephan Krueger har valgt forskellige 
forspil og fantasier af bl.a. Johann 
Gottfried Walther, Johann Sebastian 
Bach, Hans Matthison-Hansen, Max 
Reger log Johannes Matthias Michel.
Koncertrækken slutter 12. september 
med fransk orgelmusik: Stephan Krue-
ger spiller værker af bl.a. C. Franck, 
C. Saint-Saëns, A. Guilmant; denne 
koncert i anledning af Orgelfestival 
Sønderjylland-Schleswig.
Alle middagskoncerter begynder kl. 
12. og er på en halv times, men sidste 
koncert varer lidt længer.
Der er gratis adgang.

[KONTAKT] 40 sangglade piger i alde-
ren 12-19 år besøger Flensborg lørdag 
den 4. juli og giver koncert i Hellig-
åndskirken kl. 14.30.
Nordjysk Pigekor synger både rytmisk 
og klassisk og har et omfattende og 
varieret repertoire med stor musikalsk 
bredde. Med afsæt i den danske kor-
tradition arbejder koret dels med klas-
siske korsatser – kirkemusikalske såvel 
som verdslige, og dels med rytmiske 
korarrangementer. Ønsket om at ud-

fordre og derved udvikle koret musi-
kalsk, har bl.a. ført til samarbejde med 
forskellige danske korarrangører og 
komponister, cd-indspilning samt kon-
kurrencedeltagelse i ind- og udland.
Poul Dissing kalder koret for Dan-
marks bedste pigekor.
Pigekoret skal på turne i Tyskland og 
første stop er Christianskirken i Berlin. 
På hjemturen gæster koret A.P. Møller 
Skolen den 13. juli kl. 13.

Seks middagskoncerter

40 sangglade piger

Nordjysk Pigekor giver koncert i Helligåndskirken i Flensborg 4. juli kl. 14.30 og på 
A.P. Møller Skolen 13. juli kl. 13.

Flensborg Avis -  torsdag den 2. juli 2015 - side 3



SYDSLESVIGSK LITTERATUR

TØNNING

FLEMMING MEYER / SSW

SSW-INFO

LOPPEMARKED JYDBÆK

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

dk4 OM SYDSLESVIG

SSF FLENSBORG NORD & SCT. JØRGEN/ MØRVIG

SSW

AFSKEDSRECEPTION

Flensborg Avis -  torsdag den 2. juli 2015 - side 4

[KONTAKT] „Hele fem syddanskere 
på Lars Løkke Rasmussens mini-
sterhold er et solidt grundlag for en 
videreudvikling af det grænseoverskri-
dende samarbejde og kontinuitet i den 
forbilledlige danske mindretalspolitik.“
Det siger SSWs landsformand, Flem-
ming Meyer, efter at Danmarks ny 
statsminister, Lars Løkke Rasmussen, 
har præsenteret sit ministerhold.
„Med Eva Kjer Hansen, Hans Christian 
Schmidt, Ellen Trane Nørby og Carl 

Holst har Løkke peget på en række 
garvede syddanske politikere med so-
lidt kendskab til mindretalsforholdene 
og til chancer og udfordringer i det 
grænseoverskridende samarbejde.
Det samme gælder for den kom-
mende kultur- og kirkeminister Bertel 
Haarder, der trofast har støttet den 
danske sag i Sydslesvig gennem årtier“, 
siger Flemming Meyer.
„Jeg er således ikke i tvivl om, at det 
tillidsfulde samarbejde, vi har haft 

med den tidligere regering, vil fort-
sætte ufortrødent under Lars Løkke 
Rasmussen, så vi i fællesskab kan vide-
reudvikle og styrke vores fælles græn-
seregion“, fastslår SSW-formanden.
Flemming Meyer nævner her især 
bedre forhold for grænsependlere og 
en trafikal udvidelse af Jyllands-ruten 
som eksempler.
Med stor lettelse har SSW-formanden 
desuden noteret sig, at Lars Løkke 
Rasmussen har afvist at genindføre en 

permanent kontrol på grænsestregen.
„Vi ønsker ikke nye grænser, som det i 
fællesskab endelig er lykkedes at ned-
bryde. Derfor er det fornuftigt – såvel i 
forhold til grænseoverskridende turis-
me og erhverv som til kriminalitetsbe-
kæmpelsen, at Løkke i stedet vil satse 
på en opnormering af politiarbejdet i 
baglandet“, siger Meyer.
Flemming Meyer og formanden for 
SSWs landdagsgruppe i Kiel, Lars 
Harms, har i et fælles brev overbragt 

SSWs lykønskninger til Lars Løkke Ras-
mussen.
„Vi ønsker dig alt godt for de kom-
mende vanskelige politiske beslutnin-
ger til gavn for borgerne i Danmark og 
håber, at du i overskuelig fremtid vil 
få tid til at besøge os her i Sydslesvig 
for at informere dig om vores aktuelle 
situation“, skriver de bl.a. til Danmarks 
ny statsminister.

pd

Ser positivt på fremtiden for mindretallet og det dansk-tyske grænseland

[KONTAKT] SSWs sommermøde med 
hovedudvalgsmøde finder sted lørdag 
den 4. juli kl. 10-17 på Christianslyst; 
morgenkaffe fra 9.30.
På sommermødet står diskussionen 
om et udkast til et nyt rammeprogram 
for SSW i centrum. Der vil i forskel-
lige arbejdsgrupper være rig lejlighed 
til at drøfte og kommentere forslaget 
fra SSWs rammeprogramkommission. 
Rammeprogramkommissionens med-
lemmer har på talrige møder igennem 
halvandet år arbejdet med formule-
ringen af et nyt program, som endelig 
skal besluttes på et ekstraordinært 
landsmøde i marts 2016.
Men nu vil SSW gerne høre, hvad 
medlemmerne mener om udkastet. Så 
mød op og deltag i diskussionerne på 
SSWs sommermøde.
Alle er velkomne.

DAS SSW-SOMMERTREFFEN
mit Hauptausschusssitzung findet 
Samstag den 4. Juli 10-17 Uhr auf 
Christianslyst statt; Frühstück ab 9.30 
Uhr. Auf dem Sommertreffen steht die 
Diskussion über einen Entwurf für ein 
neues Rahmenprogramm des SSW im 
Zentrum. In verschiedenen Arbeits-
gruppen will der SSW den Vorschlag 
der Rahmenprogrammkommission 
erörtern und kommentieren.
Die Rahmenprogrammkommission der 
Partei hat eineinhalb Jahre in zahlrei-
chen Sitzungen mit der Formulierung 
des neuen Programmes gearbeitet.
Im März 2016 soll das neue Rahmen-
programm auf einem außerordent-
lichen Landesparteitag beschlossen 
werden.
Aber schon jetzt möchte der SSW die 
Meinung der Mitglieder zum Entwurf 
hören. Alle sind willkommen.

Sommermøde og
rammeprogram

[KONTAKT] SSF/SSW Flensborg Nord 
og SSF Sct. Jørgen/Mørvig begår begge 
sommerudflugter i disse dage, og 
begge distrikters medlemmer kan være 
med begge gang; gælder for øvrigt og-
så medlemmer af andre SSF-distrikter.
Mens Flensborg Nord tirsdag den 14. 
juli drager til Molfsee med frilandsmu-
seum og sejltur på Schwentine og inkl. 
spisning for 25 euro (ikke-medlemmer 
45 euro), har Sct. Jørgen/ Mørvig valgt 

Valdemars Slot og dets fire museer på 
Tåsinge som mål lørdag den 11. juli. 
Herligheden inkl. kaffe og dntre/ færge 
koster 22 euro (ikke-medlemmer 40 
euro) og for børn under 14 år 10 euro.
Tilmelding til Molfsee-turen på 43376, 
72286 eller 44115 senest 10. juli.
Tilmelding til Tåsinge-turen på 9049 
7686 hhv. larsnielsen@kabelmail.de 
hurtigst muligt.

Tag på to udflugter!

[KONTAKT] På dk4 begynder de at 
vise en programrække i samarbejde 
med Grænseforeningen. Det er pro-
gramrækken ”Grænsekontrol”, der har 
Mette Bock som vært. I alt fire pro-
grammer á 25 minutter.
I Sydslesvig kan programmet ses på in-
ternettet: http://dk4.tv/index.php
De fire programmer er om to-spro-

gethed, om både-og-identitet, om 
København-Bonn Erklæringerne og om 
selvet i den store historie
Torsdag den 2. juli kl. 19 og søndag 
den 5. juli kl. 18.15 vises eksempelvis 
Grænsekontrol/ København-Bonn Er-
klæringerne.

SWP

Med Mette Bock som vært

[KONTAKT] Søndag den 12. juli kl. 
7-14 er der loppemarked i Jydbæk 
Forsamlingshus, Storegade/ Große Str. 
69a i Jysbæk/ Jübek.
SSF Isted/Jydbæk har ryddet deres 
lager og sælger deres ting billligt. Des-
uden er der medlemmer og gæster, 
der sælger deres lopper - også børne-

ting.
Hvis man også vil sælge sine lopper, 
kan man tilmelde sig hos Horst senest 
7. juli på 04625-7338 eller horst-
geli@gmx.de. Det koster to kager at 
være med.
Der kan købes morgenmad, kage, 
kaffe, te og saft.

[KONTAKT] SSW inviterer til en 
informations- og diskussionsaften 
med borgmester Peter Rowohlt fra 
Samtgemeinde Ilmenau (Landkreis 
Lüneburg) i Nedresaksen med emnet 
”Samtgemeinden i Nedresachsen - 
erfaringer fra Ilmenau” onsdag den 8. 
juli kl. 19 på Slesvighus i Slesvig.
I delstaten Nedresaksen kan de små 
kommuner slutte sig sammen til en 
større såkaldt ”Samtgemeinde” med 

egen forvaltning og kommuneråd 
uden at opgive deres selvstændighed. 
Borgmester Peter Rowohlt fortæl-
ler med eksempler fra Ilmenau om, 
hvordan modellen med ”Samtgeme-
inden” fungerer.
Derefter vil SSW gerne diskutere, om 
denne model kunne være inspiration 
for en kommunereform i Slesvig-
Holsten.
Alle er hjertelig velkommen.

Plads til flere sælgere

Om Samtgemeinden
[KONTAKT] Forleden holdt litte-
raturcentret Hald Hovedgård nær 
Viborg sin årlige ”store bogdag” med 
præsentation af nyudgivelser, inter-
views og foredrag, sang og musik, 
og ikke mindst en mangfoldighed af 
salgsboder med nye og gamle bøger. 
En litterær folkefest med en masse 
sideløbende aktiviteter, dels inde i de 
herskabelige gemakker og dels i den 
pragtfulde park.
Blandt de optrædende var også en en-

kelt sydslesvigsk røst, Karin Johannsen-
Bojsen, der fra en scene med det ro-
mantiske navn ”Under Lindene” greb 
chancen til at slå et slag for mindretal-
let, bl.a. med uddrag fra ”Sindelag” og 
erindringsbindet ”Sydslesvigpige”.
Tovholderen for ”Jyllands Forfattere”, 
Birgit Knudsen, forfatter af bl.a. popu-
lære skolebøger om 1864 og Første 
Verdenskrig, hørte også til dem, der 
læste op, og det samme gjorde Knud 
Sørensen, sammenslutningens og hele 

Limfjordegnens gode ånd, der i fjor 
modtog Det danske Akademis Æres-
pris.
Trods kold blæst og truende regnskyer 
trak de jyske forfattere pænt mange 
tilhørere.
Da regnen begyndte at styrte ned og 
Foreningen af danske Haiku-forfattere 
skulle til at overtage talerstolen, fortrak 
de fleste dog skammeligt nok til kaffe 
og kage i herregårdens salon.

Under Lindene var med

[KONTAKT] Sidst var der atter Uffes Kaffebar på Uffe-Skolen i Tønning. Denne gang politisk kaffebar. Tønnings SSW-frakti-
onsformand Helge Harder (t.v.) fortalte om gruppens virke i Tønning og kritiserede skoleforeningen, fordi Tønning stadig ikke 
har fået en vuggestue. Ulli Stellfeld-Petersen (t.h.) fra SSW-kredsdagsgruppen fortalte om bl.a. udbygningen af B5 og sygehus-
situationen m.m. En spændende eftermiddag. Næste cafédag er tirsdag den 7. juli. (Fotos: Werner Schlickert)
Kerstin Pauls

[KONTAKT] 24. juni var der uformel 
afskedsreception for SSFs kulturkonsu-
lent Boris Erben, der forlader SSF. 
En stor kreds af folkevalgte, medarbej-
dere og netværkere var mødt op for at 
sige tak til Boris for 5 1/2 års virke og 
for at ønske ham alt godt fremover. 
Ikke mindst indsatsen i forbindelse 

med de danske teaterforeningers års-
møde i Flensborg, den dansk-tyske 
børneteaterfestival og folkBalticas red-
ning blev nævnt. 
Blandt talerne var SSFs generalsekre-
tær Jens A. Christiansen, 1. næstfor-
mand i SSF og formand for Årsmø-
deudvalget Gitte Hougaard-Werner, 

Teater- og koncertudvalgets formand 
Hauke Paulsen og BDNs kulturkonsu-
lent Uffe Iwersen. 
Ved samme lejlighed kunne der bydes 
velkommen til Boris´ efterfølger som 
SSFs nye kulturkonsulent Nina Lemcke 
fra 15. juli.

Et farvel til Boris
SSFs 1. næstformand og formand for Årsmødeudvalget, Gitte Hougaard-Werner 
siger farvel til SSFs afgående kulturkonsulent Boris Erben.

Boris Erben siger - lidt vemodig - farvel 
efter 5 1/2 års virke i SSF.



SYDSLESVIG-ANTOLOGI KONTAKTUDVALGET

AFTALE
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SSF

BIBLIOTEKET

[KONTAKT] Det blev en spændende 
færøsk mad- og filmaften, som SSF 
og Nordisk Informationskontor havde 
indbudt til på Flensborghus forud 
for årsmøderne med chef de cuisine 
Ruben Busk og filminstruktør Sakaris 
Stora, begge fra Færøerne.

Ruben Busk havde medbragt råvarer-
ne fra Nordatlanten og tilberedt inte-
ressante smagsprøver for de - desværre 
kun - 50 fremmødte, og Sakaris Stora 
viste ikke kun de to kortfilm Sommer-
nat og Vintermorgen men også klip fra 
hans kommende film The Dream By 

The Sea.
Sydslesvigerne blev denne aften klo-
gere både på færøsk mad og færøsk 
filmproduktion.
Indledningsvis havde SSFs generalse-
kretær Jens A. Christiansen budt såvel 
gæsterne fra Færøerne som publi-
kum velkommen og henledt disses 
opmærksomhed på Mikkelbergs og 
SSFs aktuelle Færø-satsning - med en 
aften som denne og den flotte Færø-
kunstudstilling på Mikkelberg med tre 
ældre og tre ældre færøske kunstnere.
Udstillingen er ikke tilgængelig mere 
nu. Den blev taget ned årsmødesøn-
dag, efter at mange interesserede 
havde set den, også den weekend.

Spændende Færø-aften

SSFs generalsekretær Jens A. Christian-
sen bød Ruben Busk og Sakaris Stora 
samt deltagerne velkommen.

Chefkok Ruben Busk, buffeten og nogle af deltagerne.

[KONTAKT] En arbejdsgruppe - Signe 
Andersen, Maike Lohse og Erik Jen-
sen - har i mere end et års tid arbejdet 
med udgivelsen af en Sydslesvig-anto-
logi, hvor 22 forfattere med tilknytning 
til Sydslesvig præsenteres med hver 
deres biografi og smagsprøver på deres 
forfatterskab; litterære tekster skrevet 
på dansk.
Bogen blev præsenteret til årsmø-
derne, og der meldes om godt salg 
allerede nu.
Den sælges for 12 euro og kan købes 
hhv. bestilles på SSFs sekretariater.
Arbejdsgruppen, der blev inspireret til 
at gå i gang med arbejdet i forbindelse 
med et foredrag om sydslesvigsk lit-
teratur, som Karin Johannsen-Bojsen 
holdt for et par år siden, har bevidst 
søgt en afgrænsning overfor rene bio-
grafiske og selvbiografiske beretninger 
men har måttet erkende, at grænsen 
mellem erindringsstof og ren fiktion 
ikke er skarp.
Udgiverne ønsker, at de valgte tekster 
tjener til inspiration og yderligere læs-
ning af de pågældende forfattere, som 

man ikke gerne ser glemt. Mange af 
dem er ikke i boghandelen, men de 
kan lånes på biblioteket.
Det slog arbejdsgruppen, at teksterne, 
der i antologien gengives kronolo-
gisk efter udgivelsestidspunktet, ikke 
kun spejler den tid, de blev til i, og 
gengiver de diskussioner, der optog 
samtiden; en del af dem har sågar bud 
til aktuelle mindretalsproblemer og 
debatter.
Forfatterne er alle fra det 20. og 21. 
århundrede, dvs. det historiske tids-
rum, hvor det danske mindretal blev 
til, formet og defineret gennem den 
europæiske udvikling.
Det er gruppens håb, at bogen også vil 
finde anvendelse i de ældste klasser i 
de danske skoler i Sydslesvig.
Nulevende og efterkommere af af-
døde forfattere samt forlagene har 
været yderst imødekommende med 
at give arbejdsgruppen tilladelse til 
vederlagsfrit at bringe uddragene og 
digtene. Og SSF har givet en under-
skudsgaranti.
Forfatterne er Martha Ottosen, Ernst Christiansen, Jacob Kronika, Aksel 

Lieb, Walter Christiansen, Bernhard 
Hansen. Meta Lorenzen, Willy-August 
Linnemann, Sigfred Andresen, Helmut 
Leckband, Frank Titze, Fidde Schulz, 
Johannes Christiansen, Hermann 
Liebers, Karin Johannsen-Bojsen, Ole 
Andersen, Inga Henken, Rolf Lehfeldt, 
Gerhard Ernst, Annegret Friedrichsen, 
Kirstin Deckert og Finn Egeris Peter-
sen.
Udvælgelsen af forfattere er helt ar-
bejdsgruppens.

 

Så dagens lys på årsmødet

Udgiverne f.h. Maike Lohse, Signe An-
dersen og Erik Jensen.

SSF OG NORDISK INFO

Bogens omslag er lavet af grafiker Helge 
Krempin. 

[KONTAKT] I går, onsdag markere-
des ved en sammenkomst i Berlin, at 
”det rådgivende udvalg for spørgsmål 
verørende det danske mindretal i for-
bundsrepublikken Tyskland”, i daglig 
tale Kontaktudvalget, har bestået i 50 
år.
Udvalget etableredes i 1965, efter at 
SSW siden 1953 ikke mere er repræ-
senteret i den tyske forbundsdag.
Mødet i går var et ganske almindeligt 
arbejdsmøde, hvor det danske min-
dretals aktuelle situation blev ridset 
op af SSW-formand Flemming Meyer, 

og hvor der af SSF blev gjort rede for 
projektet Mindretallenes Hus i Flens-
borg, efterfulgt af en reception ved 
forbundsdagspræsident dr. Norbert 
Lammers med tale ved bl.a. Danmarks 
ambassadør Per Poulsen-Hansen.
Den tyske side i Kontaktudvalget be-
står af repræsentanter for indenrigsmi-
nisteriet (minister og mindretalskom-
mitteret) samt forbundsdagsmedlem-
mer fra Slesvig-Holsten; det danske 
mindretal er repræsenteret gennem 
SSW og SSF.

50 års møde

[KONTAKT] Det selvejende kulturcen-
ter Kansas City i Odense og SSF/ SdU 
er indgået en to-årig aftale om erfa-
rings- og musikerudveksling, der skal 
munde ud i en levende forbindelse 
mellem Sydslesvig og Odense, hvad 
bands angår.
Et første projekt bliver realiseret i 
forbindelse med Spil Dansk-dagen til 
efteråret.
Kansas City, der råder over 80 øve-
lokaler til bands, et lydstudie og et 
spillested i Odense, frekventeres af 
utallige bands, ser det som sin op-
gave - efter at være startet op som 
græsrods-projekt - at styrke musikerne, 
at udvikle og dygtiggøre dem samt give 
dem en eksponeringsplatform. Og den 
bliver Sydslesvig fremover en del af.
Kansas City køres nonkommercielt.
Odense havde i tidernes morgen ud-
viklet en kulturstrategi og undersøgt 

mulighederne for et multikulturhus. 
Men et konsulentfirma frarådene etab-
leringen af et sådant mod at udnytte 
de muligheder, der allerede forefand-
tes i den fynske hovedstad. Og det 
blev så udviklingen af Kansas City, 
hvor man giver musikerne den bedste 
hverdag, og hvor de derigennem mo-
tiveres.
Og både Thomas Demik og Thomas 
Aarup fra Kansas City har gjort den er-
faring, at musikerne har erkendt ulig-
hederne og vender tilbage til Odense.
Planen er, at også Odense og Flens-
borg by hurtigst muligt involveres i 
samarbejdet.
Aftalen mellem Kansas City og SSF/ 
SdU blev underskrevet for nogle dage 
siden på Flensborghus af Thomas De-
mik og Thomas Aarup fra Kansas City 
samt Boris Erben og Tinne Virgils fra 
SSF hhv. SdU.

Kulturaftale mellem
Sydslesvig-Odense

Thomas Demik og Thomas Aarup fra Kansas City i Odense (i m.) med SSFs davæ-
rende kulturkonsulent Boris Erben (t.h.) og SdUs kuturkonsulent Tinne Virgils (i m.) 
plus Dirk Andresen (t.v.), der formidlede kontakten mellem parterne.

[KONTAKT] Flensborg Bibliotek har 
sorteret i bøgerne, og frem til 31. 
august bugner hylderne i informatio-
nen igen af kasserede, udtjente og 
gamle bøger, der skal sælges.
Og der er noget at komme efter - 
både til børneværelset, strandtasken, 
sommerhuset og bogreolen i stuen.

Måske undrer køberne sig over, at 
nogle af bøgerne er i en fin stand. Det 
skyldes, at biblioteket jævnligt reduce-
rer i antallet af indkøbte eksemplarer 
på en bestemt titel, når interessen ef-
terhånden daler.
Priserne er, som de plejer: 1 euro pr. 
bog og 5 euro for en fyldt plasticpose.

Sommer-bogsalg

[KONTAKT] SSF ønsker at ansætte 
engagerede bestyrere for to af for-
eningens forsamlingshuse.
Hærvejshuset i Skovby har brug for 
et engageret menneske af slagsen.
En treværelses lejlighed på 65 kvm 
betales der husleje efter lokalt ni-
veau for. 
Interesserede bedes kontakte Dansk 
Sekretariat for Gottorp amt i Sles-
vig, Lolfod/ Lollfuss 89, tlf. 04621 
23888.
På Sild er der ligeledes brug for et 
engageret menneske til List Danske 
Kultur- og Forsamlingshus.
Her venter en 110 kvm stor lejlighed 

med flot udsigt og til rimelige lejebe-
tingelser.
Ansøgning sendes til Dansk Sekre-
tariat Sydtønder i 25899 Nibøl/ 
Niebüll, Lorenz-Jannsen-Str. 1, tlf. 
04661 2755.
Begge steder er det rette vedkom-
mendes opgave at føre tilsyn med 
ejendommen og udenomsarealet, 
hvilket der ydes et vederlag for.
SSF forventer, at de kommende 
bestyrere indgår i et tillidsfuldt sam-
arbejde med de lokale foreninger og 
yder praktisk hjælp ved arrangemen-
terne.

To aktive bestyrere søges


